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En mand besluttede sig for at kalde sengen 

for billede, bordet for tæppe, stolen for væk-

keur og så videre, indtil han havde et sprog, 

som var helt hans eget. (Peter Bischel.)

Den schweiziske forfatter Peter Bischels 

novelle Et bord er et bord handler om en en-

som, ældre mand, der bytter om på ordenes 

betydning, indtil ingen længere forstår ham, 

og indtil han heller ikke længere forstår andre.

Lad kunsten gøre en forskel

Historien er et fantastisk godt udgangspunkt 

for at invitere skoleklasser i Køge til en leg 

med ord og sætninger, der udfordrer fantasi 

og kreativitet.

Billedhugger Anders Bonnesens værkin-

stallation Et bord er et bord er både et unikt 

kunstværk og et gigantisk byggesystem, der 

består af korte og lange byggebrædder med 

samtlige enkeltord i Peter Bischels historie 

skrevet på.

Der skabes nye sætninger og ny betyd-

ning, samtidig med at der bygges fysiske, 

håndgribelige konstruktioner.

Koblingen mellem et fysisk kunstværk, 

som SKAL berøres, og den litterære reference 

til sprogets betydning er fantastisk! 

Biblioteket kan på mange måder bringe 

kunstværket i spil – både til skoleklasser og 

til voksne fra sprogskolen – samtidig med at 

det er sjovt at se og bygge videre på for bib-

liotekets øvrige brugere, siger bibliotekschef 

Jytte Dahl i folderen fra Statens Kunstfond 

Lad kunsten gøre en forskel. 

Køge Bibliotekerne vil gerne bruge kun-

sten aktivt, og byrådspolitiker Anette Simoni 

(V), som er her i dag, da Børn & Bøger er på 

besøg, er levende engageret i kulturlivet og 

dets aktører, herunder både folkebiblioteker-

ne og de pædagogiske læringscentre, kom-

munalt og på landsplan. 

Vi var helt høje

Et bord er et bord blev til at begynde med blot 

lejet ind for en uge i forbindelse med åbnin-

gen af "lialen i Borup. Køge Bibliotekerne be-

står, foruden hovedbiblioteket, der er centralt 

beliggende tæt ved Torvet i Køge, af to "lialer, 

Borup og Herfølge. 

Eventen i Borup, hvor skoleklasser, lærere 

og bibliotekarer "k værket ”ind under hu-

den”, var en fantastisk oplevelse. 

- Vi var helt høje selv, fortæller Jytte Dahl, 

som har været bibliotekschef i Køge siden 

2008.

På baggrund af erfaringerne fra Borup 

opstod ønsket om selv at eje værket, og det 

er Køge Kommune og Legatudvalget for Bil-

ledkunst under Kulturstyrelsen, der har gjort 

det muligt. Anders Bonnesens værk gør pub-

likum medskabende, og fortællingen opløses, 

så der ikke længere er begyndelse, midte og 
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afslutning, men i stedet mulighed for ny be-

tydning og nye sammenhænge.

Køge Bibliotek har forpligtet sig til at brin-

ge værket i spil, og det gør børnebibliotekar 

Britta Overgaard Jensen, som i dag har 4. 

klasse fra Ellebækskolen på besøg i fremviser-

hjørnet i ”de stores rum”, i allerhøjeste grad 

– med engagement, viden og sikker guidning.

Hun ved, hvor hun har børnene – lige nu i 

sin hule hånd, for fortællingen om de forbyt-

tede ord fænger. 

Når ord kommer til kort

Der er afsat en god times tid til klassens be-

søg.

Børnene har placeret sig på de grønne klu-

detæpper, der er lagt ud på gulvet, og lytter 

opmærksomt til den besynderlige, men allige-

vel sært medrivende fortælling, der begyndte 

sørgelig og også endte sørgeligt, som Britta 

Overgaard Jensen siger i sin opsamling efter 

oplæsningen, for den gamle mand forstod in-

genting og sagde ingenting – hvordan mon 

det er ikke at kunne tale med nogen?

Her går eleverne straks i dialog, for det 

kender de på forskellig vis til, ensomheden – 

både hos den tosprogede pige, der fortæller 

om bare at gå rundt og prøve at forstå, hvad 

de andre siger, og forsøge at forklare med 

hænderne, hvad man mener, og hos de andre 

børn, der af og til oplever ikke at blive forstået 

af de voksne eller af kammeraterne, selvom 

sproget er det samme.

Klassen har forud for besøget arbejdet 

med novellen hjemme på skolen. Efter en 

snak, som mange af børnene tager del i, er 

det blevet tid til selv at lave historier. Britta 

Overgaard Jensen har lovet klassen en lille leg 

og viser, hvordan man vælger en partner:

- Skal vi være sammen i eftermiddag?, ly-

der spørgsmålet, og derefter skal spørgeren 

mime aktiviteten, så partneren kan gætte, 

hvad det er, ”vi skal lave i eftermiddag”. Med 

et klap i hænderne, som børnene besvarer, 

afsluttes legen.

Mangfoldighed af oplevelser 

- Nu skal I arbejde med ord på træbrædder, 

forklarer Britta Overgaard Jensen. 

Der skal dannes "re grupper, som skal 

forme sætninger og bygge et kunstnerisk 

bygningsværk, undervejs skal der snakkes 

om, hvad der skal laves, for her er det helt 

nødvendigt at samarbejde. Grupperne forde-

ler sig rundt i bibliotekets mange rum og går 

i gang.

Køge Biblioteks hovedafdeling består af 

mange bygninger og tilbygninger, og børne-

biblioteket er placeret i Danmarks ældst da-

terede bindingsværkshus. I det inderste rum 

ligger et fantastisk Eventyrhus, hvor vægfrisen 

fra indvielsen i 1958 er bevaret.

Hovedbygningen er et tidligere alderdoms-

hjem, og afdelingerne er forbundet med en ny 

bygning. Hovedafdelingen har udelukkende 
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